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Os trabalhadores do Consórcio

Modular, das empresas representa-
das pelo nosso sindicato, receberão
hoje, dia 15, o abono no valor de
R$ 600,00. Esse abono foi garanti-
do em negociação entre as empre-
sas e o sindicato.

E a partir de amanhã, dia 16, todos

Metalúrgicos prestaram homenagem ao
Ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge

Na última quinta-feira (10), vários
trabalhadores de empresas da região
tiveram a oportunidade de agradecer
pessoalmente ao Ministro do Desen-
volvimento, Miguel Jorge, pelas medi-
das adotadas pelo governo para ame-
nizar a crise econômica em todo o país.

Muito simpático, o Ministro Miguel

Jorge, comentou em seu discurso
que a homenagem que os traba-
lhadores estavam fazendo a ele,
através do sindicato, na realidade
era para o Governo Lula: 'Acredito
que estas homenagens que todos
aqui oferecem a mim se estende
ao governo Lula, um governo de-
mocrático e verdadeiramente pre-
ocupado com as condições de vida

do trabalhador'. O Ministro falou tam-
bém sobre o crescimento do país e a
geração de empregos.

Renato Soares, em seu discurso,
agradeceu ao Ministro, elogiando a sua
gentileza ao receber a direção do sindi-
cato no prédio do BNDES, em São Pau-
lo, e as medidas relacionadas a redu-
ção do IPI. 'Com certeza, nesta Região,
você será sempre lembrado pelo seu
empenho que garantiu centenas de pos-

os trabalhadores receberão uma cesta
de natal, que será igual para todos.

Para os companheiros da Prolim,
Pinese Vieira, Graber e Puras o abo-
no será de R$ 300,00.

Esse abono é o reconhecimento
do trabalho desempenhado pelos
companheiros durante todo ano e,

principalmente, pela postura dos tra-
balhadores frente ao momento de
crise econômica. Por isso, o sindi-
cato reivindicou um abono neste
momento de recuperação da econo-
mia, um incentivo a mais para que
os trabalhadores continuem compro-
metidos e empenhados.

O sindicato informa que no
período de 18 de dezembro a 10
de janeiro estará em recesso. E no
dia 17 de dezembro, as atividades
se encerrarão ao meio-dia.

Todas as atividades voltarão
ao normal na segunda-feira, dia
11 de janeiro.

Foto: Filipe Carneiro

Recesso do sindicato

tos de trabalho. Vai aqui os nossos mais
sinceros agradecimentos ao governo do
presidente Lula, através do Ministro, e
a nossa singela homenagem'.

No término da solenidade, o meta-
lúrgico Felipe Lima foi chamado e, ao
lado do vereador Marquinho Motorista,
entregou a placa de homenagem ao
Ministro Miguel Jorge.
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Mensagem
para os

metalúrgicos
Que não façamos do

Natal de Cristo, o merca-
do da fé. Que não seja-
mos tão profanos em
nossas comemorações
para que não esqueça-
mos dos cantos de lou-
vor, de dividir as orações,
de sermos ouvintes fiéis
de todos os humildes, tal
como era Cristo, sua fa-
mília. Mesa farta não tra-
duz coração feliz, alma en-
cantada.

Que em todas as ca-
sas, ricas ou pobres, es-
teja presente a nossa es-
perança em Cristo, nos-
so Salvador. Nosso guia.
A porta aberta da nossa
verdadeira morada. Que
ele seja lembrado como
o verdadeiro significado
de todas as luzes de to-
das as cidades. De todos
os símbolos do Natal. De
todas as cores de todos
os presentes. De todos
encantamentos de todos
os presépios.

Que sejamos justos,
enfim, para merecermos
as bênçãos de todos os
céus. Feliz Natal!
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Eleições do sindicato
em 2010

O sindicato publicou o edital para a realização das
eleições de 2010 que elegerá para o período de 2010 a 2014.

O edital foi publicado na edição de quarta-feira, dia 2 de dezem-
bro, do Jornal do Brasil, na página A22 e o prazo para inscrição
de chapas foi de 5 dias utéis, conforme determina o Estatuto.

A direção do sindicato
foi impedida de publicar o
edital de convocação de
eleição no boletim da enti-
dade. Isso porque o Sr. Car-
mo, orientado pelo advoga-
do Dr. Tarcísio Xavier e pelo
vice-presidente Jordão, en-
trou com um processo na
3 Vara Civel, em Volta Re-
donda, para anular a assem-

bleia que alterava o estatu-
do do sindicato. Entre as
principais alterações esta-
va a determinação que o
edital de eleição fosse pu-
blicado nos boletins da en-
tidade.

Por isso, cumprindo o
estatudo, a direção do sin-
dicato publicou o edital em
um jornal de circulação na

base territorial. E publica-
mos no JB, Jornal do Bra-
sil, na mesma página de um
edital de tomada de preços
da Prefeitura de Volta Re-
donda e outros editais,
como do Ministério Públi-
co do Trabalho, e Governo
do Estado.

Ou seja, mais transpa-
rente impossível.

Empresas brasileiras encomendam
740 caminhões à alemã MAN

A montadora alemã de
caminhões MAN anunciou
que recebeu um pedido total
de 740 caminhões de três
empresas brasileiras.

A empresa alemã entre-
gará 350 caminhões à em-
presa de distribuição ata-
cadista Arcom, 270 à cer-
vejaria Schincariol e 122

à companhia de transpor-
tes RTE Rodonaves, infor-
ma a MAN em um comu-
nicado.

O Brasil é, junto com a
China, um dos mercados
estratégicos da MAN. Sua
principal acionista, a Vo-
lkswagen, que possui qua-
se 30% das ações da MAN,

vendeu à montadora no fim
de 2008 seu setor de cami-
nhões no Brasil.

Essa aquisição alimentou
então as especulações sobre
a possível criação de um vas-
to polo do setor que uniria a
MAN e a marca sueca Sca-
nia sob autoridade da VW.

Fonte: AFP
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